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Carte Funciară Nr. 51705 Comuna/Oraş/Municipiu: Seini
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

51705 Din acte: 11.300
Masurata:

10.152
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 10.152 - - - teren partial imprejmuit

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 26.322
2 3 125.277
3 4 151.46
4 5 141.105
5 6 24.02
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REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI:
Terenul este situat în intravilanul localități Seini, conform CF NR.55137 Seini și CF nr.51705 Seini,
județul Maramureș.

Drept de proprietate:proprietate privată, Robas Ionuț-Gabriel bun comun cu Toth Edina-Claudia-Iuliana,
conform C.F. NR. 51705 Seini, nr.cad.51705, și a lui Schimpf Ștefan, conform C.F. NR.55137 Seini,
nr.cad.55137 și a Certificatului de Urbanism nr.34536 din data 18.07.2019 eliberat de Primaria Orașului
Seini.

REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: arabil;
Destinaţia conform PUG si RLU ale Orașului Seini:
Destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism  aprobate: zona L 1 - Subzona locuinţelor individuale
şi colective mici cu P - P+2 niveluri, situate în zone construite constituite.
UTILIZĂRI ADMISE: locuinţe individuale şi colective, anexe gospodaresti, echipamente publice, scuaruri
publice, spatii verzi publice, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari descoperite pentru
practicarea sportului, unitati de alimentatie publica care deservesc o anumita zona, cai de acces
carosabile si pietonale, parcari la sol, garaje, împrejmuiri.
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:  se admit amenajări care contribuie la confortul locuirii (chioşc
umbra - servire masa, pergole, teren sport – cu respectarea condiţiilor înscrise în Codul civil, de nivel
admis de zgomot, de servitute de vedere, de scurgere a apelor pluviale); se admite autorizarea
executării de mici ateliere manufacturiere nepoluante care nu necesită volum mare de transport, iar atât
activitatea, cât şi depozitarea materialelor se realizează în exclusivitate în interiorul clădirilor; se admit
reconstruiri, extinderi ale clădirilor numai în cazul respectării POT-ului şi CUT-ului prevăzute la
secţiunea III, articolele 15 si 16.
- mansardarea clădirilor existente se va realiza cu condiţia ca suprafaţa acesteia să nu depaşească cu
mai mult de 60 % aria nivelului curent; pentru zonelele noi introduse în intravilan, se vor elabora PUZ-uri
în situaţiile în care sunt necesare (re)parcelări, se doreşte asigurarea acceselor sau a echipării edilitare
pentru mai multe parcele. PUZ-urile vor respecta prevederile RLU aferent PUG.  
UTILIZĂRI INTERZISE: lucrări de terasament de natură să afecteze amenăjarile din spaţiile publice şi
construcţiile de pe parcelele adiacente, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care impiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.
Destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism  aprobate: zona M1 - Zona cu funcțiuni mixte
specifice centrelor de cartier
UTILIZĂRI ADMISE: instituții, servicii, echipamente publice; lăcasuri de cult; sedii ale unor companii și
firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și
alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; comerț cu amănuntul; restaurante,
cofetării, cafenele etc; loisir și sport în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; locuințe cu partiu
obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale; servicii financiar-bancare
şi de asigurări, poşta şi telecomunicaţii (releu infostructură), servicii manageriale, tehnice şi profesionale
cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media;centre de informare, bibliotecă / mediatecă;activităţi
asociative diverse; servicii profesionale, colective şi personalecomerţ, expoziţii, recreere (cazino,
dancing, cinema, centre de recreere, sport în spaţii acoperitesăli de conferinţe, spectacole şi cinema de
diferite capacităţi cu serviciile anexe,spaţii pentru învăţământbirouri şi ateliere de întreţinere, locuinţe de
serviciu;spaţii medicale; spatii verzi amenajate, scuaruri, parcuri publice, etc.
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:  în vederea construirii se vor elabora documentații de
urbanism de tip PUZ, PUD, care vor respecta și vor detalia prevederile din PUG;  funcţiuni care admit
accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific , vor fi prevăzute
cu vitrine luminate noaptea;
se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de
100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;se vor asigura aceese carosabile, circulaţii
pietonale, precum şi scuaruri atractive pentru recreere în cadru urban, în pondere de minim 10% din
suprafaţa de teren; se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.
UTILIZĂRI INTERZISE: orice alte activităţi decat cele prevazute la art. 1.;
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Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr.        / DataVerificator/Expert Nume

L x H=  297x 420; S= 0,125 mp
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ACCES PARCELE STUDIATE

PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRI DE
IMOBILE CU DESTINAȚIA DE LOCUIT ȘI FUNCȚIUNI MIXTE

SCHIMPF STEFAN, ROBAS IONUȚ-GABRIEL,
TOTH EDINA-CLAUDIA-IULIANA

Oraș Seini, str.Cuza Vodă, nr.117, jud.Maramureș

Oraș Seini, str.Gheorghe Doja, nr.cad.51705,
nr.cad.55137, jud.Maramureș

Judeţul Maramureș

S.O.
Oraș Seini, str.Gheorghe Doja, nr.cad.51705, nr.cad.55137, jud.Maramureș

PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRI DE
IMOBILE CU DESTINAȚIA DE LOCUIT ȘI FUNCȚIUNI MIXTE
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144.18 144.23

143.71

spre
Săbișa

LEGENDĂ
LIMITĂ DE PROPRIETATE
TEREN STUDIAT

LIMITE CADASTRALE / PARCELE

CĂI DE COMUNICAȚIE

nr.cad.
51705

nr.cad.
55137

0,00
S. limita de implantare constr.
Terase,platforme dalate
Zona de spatiii verzi / arabil

11 510,00Total suprafata 100,00%

0,00

100,00%11 510,00

0,00%
0,00%

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT: NR.CAD. 55137
Suprafata [mp] ProcentZona

0,00 % 0,00

INDICI TEHNICI EXISTENŢI: NR. CAD. 55137
Suprafata teren [mp] P.O.T C.U.T
11 510

Extras P.U.G. Seini

0,00
S. limita de implantare constr.
Terase,platforme dalate
Zona de spatiii verzi / arabil

10 152,00Total suprafață măsurată 100,00%

0,00

100,00%10 152,00

0,00%
0,00%

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT: NR.CAD. 51705
Suprafata [mp] ProcentZona

0,00 % 0,00

INDICI TEHNICI EXISTENŢI: NR. CAD. 51705
Suprafata teren [mp] P.O.T C.U.T
11 300 din acte
10 152 măsurată

STÂLPI ELECTRICITATE

CĂMIN CANALIZARE

CONSTRUCȚII EXISTENTE
REȚEA DE CANALIZARE

REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ

REȚEA ENERGIE ELECRICĂ

SITUAȚIA EXISTENTĂ


